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A WABCO lança o TEBS D REMAN
Depois de 13 anos de sucesso da 1ª geração do Trailer
EBS (TEBS D) a WABCO acabará a sua produção para
EO devido à não disponibilidade de alguns dos seus
antigos componentes internos a partir de 1 de Julho
de 2012. Desde o ano de 2007, que a funcionalidade do
sistema pode ser totalmente substituida pelo TEBS E.
Ainda assim devido às diferenças de cabos e conectores,
o TEBS D ainda é solicitado para substituições no
mercado de reposição.
Para satisfazer os nossos clientes e assegurar a disponibilidade de peças de reposição a
WABCO começará a comercializar uma nova versão REMAN dos seus moduladores TEBS D
a partir de 1 de agosto de 2012.
Uma nova etiqueta para uma nova gama de produtos
Para poder assegurar uma produção substancial apesar da escassez de componentes, será
crucial ter um sistema de recolha de carcaças.
Para o seu fácil reconhecimento os produtos WABCO Reman serão diferenciados por uma
etiqueta de identificação verde. O último caracter da referência será a letra "R".
Por exemplo: 480 102 014 R
O componente está embalado numa caixa WABCO marcada com um autocolante verde.
Devido à criação destas peças, o TEBS D com etiqueta vermelha deixará de estar disponível.
Em linha com os valores da WABCO
Com o lançamento de produtos electrónicos remanufacturados a WABCO reduz a
contaminação ambiental. Pedindo os nossos produtos Reman Etiqueta Verde, os quais são
semelhantes a um produto WABCO novo em termos de funcionalidade e rendimento, estará a
ajudar a WABCO no seu esforço por uma maior sustentabilidade ambiental.
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Na WABCO, a segurança é um dos valores chave, pelo que o TEBS D REMAN oferece
exactamente os mesmos níveis de qualidade e funcionamento que o de uma peça nova. Isto
só se pode conseguir realizando exactamente os mesmos testes de qualidade que são
realizados no fabrico de uma peça nova para equipamento de origem (como testes climáticos,
de resistência, etc). Por este motivo o periodo de garantia para os produtos com Etiqueta
Verde também é de 24 meses.
A introdução do TEBS D REMAN está em linha com a estratégia corporativa da WABCO:
Calcula-se que a
reciclagem gera
80% menos de
emissões de CO2
que a produção de
uma peça nova.
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O TEBS D é a unidade
moduladora do sistema
de travagem. Agora esta
unidade pode ser
reciclada e oferecida com
um nível de
funcionalidade igual ao de
uma peça nova.
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Novo processo de devolução de carcaças para peças Reman
1. Devolução de carcaça em pacote unitário
Para evitar danos de transporte, o distribuidor deve devolver a peça
usada, sem danos mecânicos (imagem em baixo à direita) à WABCO
na caixa original (382 × 240 × 150 mm; fornecida no envio). Em
colaboração com a UPS foi desenvolvido um novo processo de
devolução. Para enviar correctamente os equipamentos devolvidos,
é necessário preencher correctamente os campos da etiqueta
autocolante verde que se encontra na caixa ( imagem à direita). A
devolução da carcaça só pode ser feita através dos distribuidores
oficiais da WABCO. A peça usada tem de ser devolvida no prazo
máximo de um ano depois da data de compra da unidade REMAN.
2. Reembolso automático da carcaça
A WABCO factura ao distribuidor um custo adicional de 100€
(mais IVA) por cada unidade TEBS D REMAN comprada. Este
custo só será devolvido depois de receber a peça usada. Só se
creditará o reembolso quando a peça usada seja devolvida na
caixa original com a etiqueta autocolante verde. O correcto
preenchimento da etiqueta autocolante é necessário para
facilitar e realizar o processo de reembolso de forma simples e
rápida.
Pode encontrar informação detalhada do processo de devolução
de carcaças na respectiva informação de serviço que receberá
do seu contacto local WABCO.
Lista de unidades TEBS D REMAN disponíveis
O TEBS D REMAN ( Etiqueta Verde) substitui as actuais versões
Standard e Premium. Com a introdução do TEBS D REMAN, as
respectivas unidades de etiqueta Vermelha já não estão
disponíveis.
Por exemplo: 480 102 014 R substitui a 480 102 014 7.

Não se aceitarão peças com
danos por utilização indevida
ou devidos à desmontagem
(danos mecânicos na tampa,
nos conectores ou nas bocas)

Para mais informação consulte a seguinte tabela:
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Variante

Original

Unidade de
intercambio

REMAN

Tipo
etiqueta

Referência

Versão

480 102 010 0

Standard

480 102 014 0

Premium

Ainda disponível

480 102 010 7

Standard

cancelada – substituida por
REMAN

negra

vermelha
480 102 014 7

Premium

480 102 014 R

Premium
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Comentário
cancelada – substituida por
480 102 014 0

cancelada – substituida por
REMAN
verde

Pode-se usar para
480 102 010 X y 480 102 014 X
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Para obter informação da nossa gama de produtos, por favor entre em contacto com seu
colaborador local da WABCO. Pode encontrar mais informação na internet através do
catálogo de produtos online INFORM (http://inform.wabco-auto.com).
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